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De Tassche: tussendoortjes  

Vanaf 8 januari 2018 stoppen we met het aanbieden van 

betalende koekjes als tussendoortjes.  Vanaf die dag brengen de 

kinderen hun eigen tussendoortje mee naar school.  We 

adviseren hierbij om te kiezen voor gezonde tussendoortjes en 

vragen om volgende afspraken te respecteren.  

Als tussendoortje tijdens de pauzes zijn droge koekjes 

(zonder chocolade), een stuk fruit (bij voorkeur voor kleuters 

geschild, in stukjes), een boterham toegelaten. 

Snoep, kauwgum of chocoladedessert worden niet 

toegelaten op school.  Ook in de brooddoos worden 

snoepjes, kauwgum en chocolade niet toegelaten. 

De tussendoortjes worden zonder papier in een aangepast 

herbruikbaar doosje meegegeven naar school.   

Op woensdag hebben we een  fruitdag  en wordt er die 

dag enkel fruit gegeten als tussendoortje. 

 

Geplande evenementen 

9-1-2018 

Personeelsvergadering – geen 

studie 

15-1-2018 

Medisch consult 5de leerjaar A 

15-1-2018 

Oudercomité de Tassche 

16-1-2018 

Personeelsvergadering – geen 

studie 

17-1-2018 

Start proeven lagere afdeling 

20-1-2018 

Open kleuterklas Spanjeschool 

en de Tassche 

23-1-2018 

namiddag grootouderfeest 

Spanjeschool – kleuter  

24-1-2018 

Voormiddag grootouderfeest 

Spanjeschool – kleuter  

1-2-2018 

Oudercontacten lager  

 

 

 

http://www.spanjeschool/
http://www.spanjeschool-detassche.info/
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Open kleuterklas Spanjeschool en de Tassche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 20 januari 2018 zetten we de deuren van onze kleuterklassen wijd open. 

De ‘open kleuterklas’ is gericht naar ouders en kinderen met geboortejaar 2016. 

Inschrijven voor de open-kleuterklas kan via de website van de school. 

 

Buitenschoolse sportactiviteiten  

Op 20 december was er de 6de buitenschoolse 

sportactiviteiten.  Op het trefbaltornooi 3 tegen 3 eindigden 

de leerlingen op een verdienstelijke 7de plaats.   

Bedankt voor jullie inzet.  

Ook onze turnleerkrachten zetten zich met plezier in om de 

kinderen op die namiddag te begeleiden op de activiteit.   

Neen jij binnenkort ook deel? 

31 januari 2018:  initiatie petanque (locatie nog niet gekend) 

7 februari 2018:  tornooi petanque 

28 februari 2018: trefbal 

28 maart 2018:  gymland 

23 mei 2018: mountainbike  

30 mei 2018:  skeeleren 

Meer info verkrijgbaar bij de turnleerkrachten. 

 

 

 

http://www.spanjeschool/
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Ketnet koekenbak op de Tassche en de Spanjeschool  

 

Op dinsdag 19 december 2017 trokken de leerlingen van de Tassche en de leerlingen van het 

5de en 6de leerjaar richting Wachtebeke.    

Naar aanleiding van de Ketnet Koekenbak konden ze er genieten van een fantastisch 

optreden van de Ketnetband. 

We zeer grote en warme dank jullie wel aan alle bakkers, kopers en verkopers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warmste week 2017 

€ 3342 voor diabetes liga 

dankzij de verkoop van wafels, 

cupcakejes en galetjes op de 

Spanjeschool. 

 

€1500 voor de MS-liga 

dankzij de koekjesverkoop op de 

Tassche 

 

DANK JULLIE WEL! 

 

 

http://www.spanjeschool/
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Kerst en Nieuwjaarswensen voor iedereen …  

 

Mijn liefdesliedje is gemaakt  

Van lachjes die je lacht  

Van warme broodjes bij het ontbijt  

En van die kleine stukjes nacht  

Van stiekem zitten kijken  

Ik naar jou en jij naar mij  

En van de appels op de tafelsprei  

 

Vier maten glimlach, vier maten droef  

Vier maten sofa, vier maten poef  

Vier maten blij zijn, vier maten rouw  

Dat is m'n liedje voor jou  

 

Mijn liefdesliedje is gemaakt  

Van kleine stukjes zoen  

En van papieren vliegers  

Kinderstemmen in het groen  

Van bladeren van september  

En een sterrennacht in mei  

En van de appels op de tafelsprei  

 

Vier maten heide, vier maten kust  

Vier maten forte en vier maten rust  

Acht maten liefste, vergeef het me nou  

Dat is m'n liedje voor jou  

 

Vier maten heide, vier maten kust  

Vier maten forte, en vier maten rust  

Acht maten liefste, vergeef het me nou  

Dat is m'n liedje voor jou. 

Lied beluisteren kan via onderstaande link: 

Appels op de tafelsprei

http://www.spanjeschool/
https://www.youtube.com/watch?v=zJJT84Yu5co

